
    

134ª Edição - 12 a 25 de outubro de 2014.

circulação
MS, MG E SP

quadro atual não 
indica novo ciclo 
dE baixa dE GrãoS

A atual pressão de baixa nos pre-
ços de grãos como soja e milho não 
significa a consolidação de um novo 
ciclo de preços negativos no mercado 
global de grãos. Foi a avaliação feita 
pelo consultor em agroengócios Carlos 
Cogo. Página 3

FAo-oNU, Embrapa, Andef e Abag 
convocam cientistas para apontar como 
o Brasil pode responder a esse desafio 
global. Evento será no dia 14 de outubro, 
a partir das 8:30h, no MuBE, em São 
Paulo. Página 9.
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FÓruM dESaFio 2050: 
coMo aliMEntar 
uM Mundo coM 9 
bilhõES dE PESSoaS?

EMbraPa: troPicalização do triGo é 
últiMa GrandE FrontEira do braSil

araGuaína rEúnE ESPEcialiStaS Para 
dEbatEr a cadEia Produtiva da carnE

Página 4. Página 10.

ExPortação dE carnE bovina cai, 
MaS EMbarquE Para rúSSia SobE

As exportações de carne bo-
vina em setembro somaram 
US$ 564,9 milhões, valor 
que representa uma queda 
de 9% na comparação com 

igual mês do ano passado, segundo dados 
divulgados dia 9, pela Associação Brasileira 
das indústrias Exportadoras de Carne 
(Abiec). Em volume, as vendas externas 
totalizaram 118,2 mil toneladas, resultado 
16,3% inferior ao de setembro de 2013. 
os números consideram os embarques de 
carne in natura, industrializados, miúdos, 
tripas e salgados.

Na semana passada, o 
Ministério do desen-
volvimento, indús-
tria e Comércio 
Exterior (MdiC) 
informou dados 
referentes ape-
nas à carne in 
natura. Apesar da 
retração, a Abiec 
destaca que o 
resultado de se-
tembro confirma a 
expectativa de uma 
maior demanda rus-
sa pela carne brasilei-

ra. Após aplicar sanções aos Estados Unidos 
e à Austrália, em agosto a Rússia aumentou 
o número de plantas nacionais habilitadas 
a exportar a proteína para o país.

Segundo dados da entidade, no mês 
passado foram embarcadas 31,5 mil to-
neladas de carne bovina para Rússia, um 
crescimento de 13% na comparação com 
o mesmo período do ano passado. Em 
receita, a alta foi de 25,3%, para US$ 153 
milhões. Já em relação a agosto deste ano, 
o crescimento foi de 3,88% em volume e 
4,38% em faturamento.

"Mesmo com uma pequena retração nas 
exportações no mês de setembro, estamos 
confirmando a expectativa de crescimento 
constante ao longo do ano. Nossa perspec-
tiva para os três últimos meses continua 
positiva", afirma, em nota, Antônio Jorge 

Camardelli, presidente da Abiec.
No ano, as exportações brasileiras de 

carne bovina acumulam alta de 10,8%, 
com receita US$ 5,3 bilhões entre janeiro e 
setembro. Em volume, o crescimento é de 
7% na comparação com o mesmo período 
de 2013, com 1,164 milhão de toneladas 
embarcadas.

Em 2014, Hong Kong e Rússia seguem 
como os principais importadores da carne 
bovina brasileira. o volume exportado para 
Hong Kong totaliza 293 mil toneladas, um 
crescimento de 9,12%, enquanto o fatura-
mento com as vendas para este mercado 
atinge mais de US$ 1,2 bilhão, aumento de 
15,43%. Já as vendas para a Rússia acumulam 
altas de 5,1% e 12,3%, com o envio de mais 
de 253 mil toneladas e faturamento de US$ 
1,06 bilhão, respectivamente.

Abiec afirma que 
apesar da queda no 
mês, expectativa de alta 
anual permanece

Rússia comprou mais carne bovina do Brasil, mas isso 
não impediu a queda no resultado geral de setembro
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liçõES dE viaGEM 6:
conhEcEndo o Mato GroSSo do Sul

Quanta terra boa
Pra se viver bem

É juntando forças
Que se vai além 

 
Superando crises

Sempre que elas vem
Meu Sul de Mato Grosso

Te quero tanto bem
                                

Almir Sater
 

Por conta do dia do Economis-
ta, comemorado anualmente 
no dia 13 de agosto, diversas 
instituições realizam eventos 
alusivos à data, o que tem me 

proporcionado a chance de conhecer ou de 
retornar a muitos lugares espalhados pela 
imensidão do Brasil.

 Foi o que ocorreu neste ano, em que 
entre as várias localidades a que fui con-
vidado a ministrar palestra, encontra-se o 

comércio, surgimento de shopping centers 
etc. outro aspecto que não me passou des-
percebido foi o referente à qualidade das 
estradas, em flagrante contraste com o que 
eu observava em outras partes do País, nas 
quais as rodovias apresentavam não raras 
vezes péssimo estado de conservação. Por 
fim, fiquei vivamente impressionado com 
o que via ao longo das estradas, pois não 
havia um metro sequer ao alcance da vista 
que não estivesse cultivado ou preparado 
para o pasto.

 Na semana passada, a convite do incan-
sável vice-presidente do Conselho Regional 
de Economia (Corecon-MS), Thales Souza 
Campos, falei sobre os novos temas da ci-
ência econômica em Campo Grande e em 
Ponta Porã, dentro da programação da Se-
mana de Economia que este ano teve como 
tema central “Economia Empreendedora”.

 Com isso, pude retornar ao estado e 
constatar que minhas impressões anteriores 
seguem plenamente válidas, apesar das di-
ficuldades decorrentes da acentuada queda 
nos preços do milho, o que está levando 
um bom número de empresários a deixar 

o produto apodrecer no pé, em parte pela 
desvantagem em relação aos custos de 
produção, em parte graças à insuficiente es-
trutura de armazenagem, que cobre apenas 
algo em torno de 14% da produção local.

isso, porém, não altera a sensação 
anterior. É gratificante ver a terra integral-
mente cultivada, repleta de fazendas bem 
cuidadas, com modernas instalações que 
conferem ao agronegócio um elevado nível 
de produtividade.

 Em Campo Grande, gostei muito de 
ver as soluções dadas ao comércio de rua, 
com a transferência dos camelôs para duas 
localidades de boa qualidade, uma na movi-
mentada Av. Afonso Pena e outra numa área 
revitalizada, na estação da antiga estrada 
de ferro, num típico exemplo de economia 
criativa, já que o lugar possui também 
inúmeros bares e restaurantes, espaço para 
apresentações artísticas e centro de eventos. 
Em pouco tempo, já se transformou num 
“point” onde se reúne, diariamente, um 
expressivo número de pessoas.

 Já Ponta Porã destaca-se por se tratar 
de uma cidade de fronteira que encontrou 
uma ótima forma de convivência com Pedro 
Juan Caballero, a vizinha cidade paraguaia. 
Ao contrário de outras cidades fronteiriças, 
em que o contrabando, a violência e a tensão 
constituem cenário permanente, em Ponta 
Porã respira-se um ar de enorme tranqui-
lidade, o que contribui decisivamente para 
o estabelecimento de crescente número de 
instituições de ensino superior e para um 
intenso fluxo de turistas, em especial de 
turistas de consumo, ávidos por aprovei-
tarem as boas ofertas da Casa China, do 
recém-inaugurado Planet outlet, além de 
centenas de outras lojas de menor porte.

Tendo percorrido parte do estado do 
Mato Grosso do Sul torna-se mais fácil 
entender a razão pela qual a região Centro-
-oeste é a que vem se destacando por seu 
bom desempenho nestes tempos de cres-
cimento medíocre da economia brasileira.
Luiz ALberto de SouzA ArAnhA 
MAchAdo é vice-diretor da Faculdade 

de Economia e Relações Internacionais da 
FAAP eco.diretoria@faap.br.

estado de Mato Grosso do Sul, ao qual eu 
não ia desde o XiX Congresso Brasileiro 
de Economia, que em 2011 foi realizado 
na belíssima cidade de Bonito.

Nos dois ou três anos anteriores, eu 
havia estado seguidas vezes no estado, mi-
nistrando aulas de criatividade nos cursos de 
pós-graduação promovidos pela UdoP – 
União dos Produtores de Bioenergia. Nessa 
condição, além de Campo Grande, a capital, 
pude visitar mais de uma vez cidades como 
dourados, Rio Brilhante (terra do meu ex-
-aluno Rafael Possik, proprietário da cen-
tenária Fazenda Ramalhete) e deodápolis.

 Na ocasião, alguns aspectos chamaram 
minha atenção. A primeira delas foi a pró-
pria capital, cujo crescimento e dinamismo 
eram perceptíveis a cada nova visita. Se o 
crescimento da capital era perceptível, o que 
dizer então do ritmo que o mesmo atingia na 
região da Grande dourados? Com a chegada 
dos grandes grupos usineiros – nacionais 
e estrangeiros – o impacto em termos de 
progresso regional era impressionante, 
podendo ser observado na multiplicação 
de novos condomínios, fortalecimento do  

JorNaL agroiN agroNegÓCioS
Circulação MS, Mg e SP

aNo Vi - Nº 134
12 a 25/10/2014

diretor: 
WiSLey toraLeS argueLho

wisley@agroin.com.br - 67 9974-6911

Jornalista responsável:
eLiaNe Ferreira / drt-MS 152

eliane@agroin.com.br

Colaborador:
MauríCio PiCazo gaLhardo

mauricio.galhardo@hotmail.com

direto à redação:
SugeStõeS de Pauta

agroin@agroin.com.br - wisley@agroin.com.br

o Jornal agroin agronegócios é uma 
publicação de responsabilidade da 

agroin Comunicação. 

tiragem:
Versão impressa: 9.000 exemplares
Versão digital: 52.832 e-mails válidos

redação, Publicidade e assinaturas  
rua 14 de Julho, 1008 Centro 

CeP 79004-393, Campo grande-MS
Fone/Fax: (67) 3026 5636 

wisley@agroin.com.br 
www.agroin.com.br

agroiN CoMuNiCação 
Não se responsabiliza pelos conceitos 
emitidos nas entrevistas ou matérias 

assinadas. 

por Luiz Alberto de Souza Aranha Machado*

ErraMoS na Edição 133
Na chamada de capa " MT: estudo aponta 

que 'agronegóciso' representa 50,46% do PiB 
do estado" o correto seria "agronegócio" e no 
título do artigo na página 2 onde o correto 
seria "Lições de viagem 6: conhecendo o 
Mato Grosso do Sul". 

http://www.geneticaaditiva.com.br/leiloes/leiloes/leilao-virtual-senepol-do-pantanal/181
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o presidente da Companhia Nacio-
nal de Abastecimento (Conab), 
Rubens Rodrigues dos Santos, 

afirmou que a seca que afetou algumas 
regiões neste ano, prejudicando a produção 
do campo, não deve ocorrer com tanta in-
tensidade na safra 2014/2015. "Há umidade 
suficiente para o plantio", disse Rodrigues. 

A área plantada com algodão na safra 
2014/15 deve ficar entre 948,4 mil 
a 1,075 milhão de hectares, o que 

corresponde a uma queda de 15,4% a 4,2% 
em comparação com o período anterior. o 
resultado faz parte da primeira estimativa 
sobre a intenção de plantio da safra 2014/15, 

"A indicação é de que as chuvas no Matopiba 
(fronteira agrícola formada por Maranhão, 
Tocantins, Piauí e Bahia) e no Centro-oeste 
se iniciem em 15 dias", afirmou.

Rodrigues também anunciou uma redu-
ção na estimativa de produção do milho de 
primeira safra, com os agricultores optando 
por plantar soja no lugar do cereal. isto 

divulgada na manhã desta quinta-feira, 9, 
pela Companhia Nacional de Abasteci-
mento (Conab).

 Mato Grosso é líder na produção da 
fibra, responsável por 57% da safra nacio-
nal, informa a Conab. o plantio ocorre 
entre dezembro e janeiro e a expectativa 

porque o aumento de produção neste ano 
contribuiu para derrubar o preço do milho, 
que não foi exportado na mesma proporção 
de 2013, em virtude da retomada da safra 
dos Estados Unidos.

Em área, a redução do cultivo de milho 
será de 10,9% na primeira safra. o volume 
produzido deve variar, de acordo com a 
estimativa da Conab, de uma queda de 6,7% 
a 14,1%. isso pode levar safra do grão cair 
para um volume entre 27,2 milhões e 29,5 
milhões de toneladas no ciclo 2014/2015.

é de manutenção, ou até retração, da área 
plantada. A área do Estado está estimada 
entre 610,9 mil e 643,1 mil hectares.

A Bahia, segundo maior produtor nacional, 
deve ocupar na safra atual entre 265,1 mil e 319,4 
mil hectares, uma redução que pode alcançar 
17% sobre a área cultivada passada 2013/2014.

Apesar da redução, a estatal afirma que 
haverá expansão da produção em regiões 
mais carentes de milho para ração animal. 
"o detalhe na região do Matopiba é que 
há uma tendência de crescimento no mi-
lho. isso é altamente positivo, porque fica 
próximo de uma região que é deficiente 
(em produção), que é o Nordeste", disse. 
o Nordeste foi a região mais prejudicada 
pela seca, o que levou o governo a intervir, 
comprando milho em outras região para 
garantir ração para o gado do Nordeste.

o primeiro levantamento de intenção 
de plantio da safra 2014/15 da Conab 
projeta a safra de algodão em pluma entre 
1,516 milhão e 1,718 milhão de toneladas. 
Segundo a Conab, o declínio na produção 
é fundamentado pelo menor preço da fibra 
no mercado mundial e doméstico.

conab: cliMa dEvE SEr MElhor na SaFra 2014/2015

ÁrEa Plantada coM alGodão PodE diMinuir até 15,4%, avalia conab

Presidente da companhia diz que há indicações de 
chuva para os próximos 15 dias

A atual pressão de baixa nos 
preços de grãos como soja e 
milho não significa a conso-
lidação de um novo ciclo de 
preços negativos no mercado 

global de grãos. Foi a avaliação feita pelo 
consultor em agroengócios Carlos Cogo. Ele 
participou do Seminário de Planejamento 
Estratégico 2015, promovido pela Câmara 
Setorial de Máquinas e implementos Agrí-
colas (CSMiA) da Associação Brasileira da 
indústria de Máquinas e Equipamentos 
(Abimaq), em São Paulo. 

Com as perspectivas de boa produção, 
principalmente nos Estados Unidos, as 
cotações da soja na Bolsa de Chicago vem 
operando abaixo dos US$ 10 por bushel 
desde o início de setembro, considerando 
o contrato mais próximo, que é novembro 
de 2014. No caso do milho, o vencimento 
para dezembro está abaixo de US$ 4 por 
bushel desde julho.

No dia 10, o departamento de Agricul-
tura dos Esatdos Unidos voltou a revisar 
para cima suas projeções para a safra 
2014/2015, em fase de colheita. Para a soja, 
o cálculo é de 106,8 milhões de toneladas. 
Para o milho, de 367,6 milhões.

"Mas se você olhar para a demanda, 
ela ainda é crescente, especialmente nas 
proteínas animais. E isso requer mais soja 
e mais milho para ração. Eu poderia falar 
em ciclo de baixa se a oferta crescesse mas 
a demanda ficasse mais fraca", analisou o 
consultor.

Cogo lembrou também que a safra 
sul-americana ainda está sendo plantada e 
representa uma incerteza. Qualquer adver-
sidade climática pode levar a uma revisão 
das projeções e mudar a perspectiva de 
preços futuros.

Nesta semana, a Companhia Nacional 
de Abastecimento (Conab) divulgou suas 
primeiras estimativas para a produção bra-
sileira na safra 2014/2015. o volume de soja 
pode chegar a 92,4 milhões de toneladas e o 
de milho em 78,9 milhões somando primeira 
e segunda safras.

"Eu acredito que os preços já formaram 
um piso, tanto pra milho, trigo soja. Esse 
piso pode ficar por mais um tempo como 
pode em algum momento, em algum es-
tresse de clima em alguma região, ele achar 
um nível um pouco mais alto", analisa o 
consultor.

o consultor destacou ainda que, neste 

momento, os prêmios de exportação estão 
altos nos portos. Considerando a possi-
bilidade de um ajuste da taxa de câmbio, 
atualmente acima de R$ 2,40 por dólar, 
há uma compensação para as baixas no 
mercado internacional.

Proteínas - Carlos Cogo não ig-
nora a possibilidade de haver um período 
mais persistente de valores de grãos em 
patamares baixos caso ocorra pelo menos 
mais um ano de safras cheias nos principais 
produtores. Mais para frente, deve haver 
um reequilíbrio. Mas, neste momento, o 

cenário do mercado global é uma opor-
tunidade para os produtores de proteína 
animal comprarem insumos com um custo 
mais baixo.

"o setor de proteína pode se alavancar 
também. Produzir mais, demandar mais 
soja e milho e isso vai ajudar no escoamento 
de forma mais acelerada esse volume de 
estoques adicionais", diz ele.

Na avaliação do consultor, o quadro de 
oferta e demanda mundial de carnes (bovi-
na, suína e de frango) é apertado. Com rela-
ção à produção, a tendência de crescimento 
maior tem sido da carne de frango, mas o 
maior consumo ainda é do produto suíno. 
Cogo desenha um cenário positivo para o 
setor de carnes do Brasil que, segundo ele, 
está mandando no mercado global.

"Nós não temos concorrentes em al-
guns setores, como carne bovina. Só não 
expandimos porque não temos oferta. o 
horizonte é brilhante. Temos condições de 
continuar a crescer em todas as carnes e 
ainda naquilo que não conseguimos crescer, 
como é o caso dos lácteos."

No Brasil, somadas as três carnes, o 
consumo, de acordo com os dados apre-
sentados por Carlos Cogo, passou de 44,7 
quilos por pessoa para 94,8 quilos em 2013. 
Para este ano, a projeção é de 95,3 quilos 
por pessoa com tendência de estabilização 
em patamares que considera elevados.

conSultoria aFirMa quE quadro atual 
não indica novo ciclo dE baixa dE GrãoS

Foto: Divulgação

Segundo cogo, demanda crescente ainda ajuda a 
segurar cotações internacionais
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araGuaína rEúnE ESPEcialiStaS do SEtor PEcuÁrio 
Para dEbatEr a cadEia Produtiva da carnE 
o circuito expocorte, 
que será realizado nos 
dias 15 e 16 de outubro, 
no Parque de exposições 
dair José Lourenço, terá 
13 palestras sobre como 
conseguir o máximo da 
propriedade rural

A cidade de Araguaína (To) 
receberá na próxima semana 
alguns dos principais espe-
cialistas do setor pecuário 
brasileiro para debater a 

gestão das fazendas e a cadeia produtiva 
da carne. o encontro destes profissionais 
ocorrerá nos dias 15 e 16 de outubro, no 
Parque de Exposições dair José Lourenço, 
que recebe pela primeira vez uma etapa do 
Circuito ExpoCorte, evento que percorre os 
principais polos de produção pecuária do 
País para disseminar tecnologia e fomen-
tar discussões sobre a cadeia produtiva da 
carne. o Circuito é realizado pelo Sindicato 
Rural de Araguaína em parceria com a 
Verum Eventos.

“o Circuito Expocorte é uma grande 
oportunidade de atualização e de oferecer 

mais conhecimento aos pecuaristas da nos-
sa região, visto que teremos a presença de 
palestrantes com experiência que poderão 
dividir o que sabem. Acredito que tudo o 
que é aprendizado é válido. Estamos espe-
rando um grande número de participantes 
e incentivando que todas as pessoas ligadas 
à pecuária estejam presentes, afirma o pre-
sidente do Sindicato Rural de Araguaína, 
Roberto Paulino da Silva.

"Ao ser realizado pela segunda vez no 
Tocantins, e pela primeira vez em Aragua-
ína, o Circuito ExpoCorte desperta uma 
enorme expectativa de novamente levar ao 
pecuarista as mais atualizadas informações 

sobre o segmento da cadeia produtiva da 
carne. Tendo como uma de suas principais 
missões o compartilhamento do conheci-
mento e experiências de sucesso, a chegada 
desta etapa na região norte do estado, onde 
se concentram os grandes complexos pecu-
ários, já é considerada a maior contribuição 
ao setor programada para o Tocantins”, 
considera o leiloeiro Eduardo Gomes, um 
dos grandes entusiastas da pecuária do To-
cantins e grande apoiador da realização do 
Circuito ExpoCorte no estado. “Precisamos 
melhor a eficiência na produção pecuária! 
É necessário levar o melhoramento gené-
tico ao rebanho comercial e isso exige, ao 

mesmo tempo, a recuperação de pastagens 
degradadas. Encontrar o equilíbrio entre os 
investimentos e sua viabilidade econômica 
é o grande desafio", completa.

“Araguaína tem grande parte de suas 
atividades voltada para a pecuária. Receber 
o Circuito Expocorte significa a ampliação 
do setor da pecuária não somente em nosso 
município, mas também nas cidades da 
região e de todo Tocantins. Até porque a 
atividade pecuária tem se evoluído tecni-
camente, não somente com melhoramento 
genético, mas nas técnicas de manejo, no 
dia a dia do curral. Acredito que teremos 
um público significativo e interessado em se 
atualizar, vindo de outros estados vizinhos 
como Pará, Maranhão, Piauí, Bahia e até 
mesmo Mato Grosso”, aposta o prefeito de 
Araguaína, Ronaldo dimas.

o Circuito ExpoCorte será palco ainda 
da entrega do selo social das empresas 
apoiadoras do Leilão Pecuária Solidária, 
iniciativa do leiloeiro Eduardo Gomes, que 
em três edições arrecadou doações que le-
vadas a leilão geraram uma receita líquida 
de R$ 1,1 milhão distribuída a entidades 
assistenciais de Tocantins.

Para encerrar o evento será realizado 
o Leilão oficial do Circuito ExpoCorte, 
às 18h do dia 16/10, com a oferta de mais 
de 2 mil animais de cria, recria e engorda, 
provenientes de propriedades de todo o 
estado de Tocantins. o remate é promovido 
pela JM Leilões. Mais informações: www.
circuitoexpocorte.com.br 

Diéde Loureiro palestrante com o tema "Ferramentas que eu deveria estar usando no meu sistema de cria"

lEilõES coMErcializaM 37,6 
Mil tonEladaS dE arroz

A Companhia Nacional de Abasteci-
mento (Conab) realizou dia 09, mais dois 
leilões de venda de arroz. As operações 
foram definidas nos editais Nº 168 e Nº 169. 
Foram comercializadas 13,8 mil t no primeiro 
leilão (100%) e 23,8 mil t no segundo (90%). 
o produto é em casca e a granel. o total 
comercializado foi 37,6 mil t. o objetivo da 
operação foi promover o equilibrio de pre-
ços no mercado. Juntas, as duas operações 
ultrapassaram o valor de R$ 26,4 milhões.

 o arroz é originário do Rio Grande do 
Sul. A modalidade da operação foi "cartela", 
por meio do Sistema Eletrônico de Comer-
cialização da Conab (SEC). No mês passado, 
a Companhia já havia realizado outros dois 
leilões de venda de arroz, por meio dos Avisos 
nºs 157 e 158. o primeiro comercializou 9,4 
mil t, quantidade que corresponde a 90% 
do total de 10,3 mil t ofertadas. o segundo 
resultou na venda de 15,5 mil t ou 78,8% do 
volume de 19,7 mil t oferecido.

Foto: Wisley Torales / Agroin Comunicação

http://www.cruzeirodosulms.com.br/
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o volume processado de 
cana-de-açúcar pelas uni-
dades produtoras da região 
Centro-Sul do Brasil somou 
28,82 milhões de toneladas 

na segunda quinzena de setembro. Trata-se 
do menor volume registrado para o período 
nas últimas quatro safras, sendo 15,40% 
inferior ante as 34,07 milhões de toneladas 
computadas em igual quinzena do ano 
passado. os dados foram divulgados nesta 
quinta-feira, 09, pela União da indústria de 
Cana-de-açúcar (Unica).

Em setembro, a moagem caiu 10,9% 

na comparação anual, para 68,76 milhões 
de toneladas. No acumulado do ciclo 
2014/2015, iniciado em abril, o volume 
processado alcançou 441,54 milhões de to-
neladas, praticamente a mesma quantidade 
verificada em igual período de 2013/2014 
(442,61 milhões de toneladas).

"Essa redução na moagem quinzenal 
é resultado das chuvas que atingiram im-
portantes regiões canavieiras ao final de 
setembro, prejudicando a operacionaliza-
ção da colheita", explicou o diretor técnico 
da Unica, Antonio de Padua Rodrigues. As 
usinas do Paraná, por exemplo, registraram 
a perda de aproximadamente sete dias de 
moagem na segunda metade do mês. Nos 
Estados do Mato Grosso do Sul e São Paulo, 
esse índice atingiu média de 5,6 dias e 5,1 

dias perdidos, respectivamente, destacou 
a entidade.

A Unica informou ainda que a menor 
oferta de matéria-prima para processamen-
to, resultante da intensa seca, também tem 
acelerado o término antecipado da safra. Até 
o momento, dez usinas já encerraram a safra 
2014/15 no Centro-Sul (uma empresa no 
Espíri to Santo, duas em Minas Gerais e sete 
unidades em São Paulo), enquanto apenas 
duas haviam finalizado suas operações em 
igual período de 2013.

dados do Centro de Tecnologia Cana-
vieira (CTC) mostram que a produtividade 
agrícola diminuiu cerca de 9% nos canaviais 
colhidos no Centro-Sul em setembro. No 
Estado de São Paulo, a quebra agrícola 
mensal superou 15%.

 atr - A concentração de Açúcares 
Totais Recuperáveis (ATR) por tonelada 
de cana processada alcançou 152,34 kg na 
segunda quinzena de setembro, crescimen-
to de 0,67% sobre os 151,33 kg observados 
na mesma data de 2013. No acumulado 
desde abril, o teor de ATR por tonelada de 
matéria-prima totalizou 135,62 kg (+2%).

unica: MoaGEM dE cana no Centro-
Sul cai na 2ª quinzEna dE SEtEMbro
total caiu para 68,76 
milhões de toneladas

EMbraPa oFErEcE curSo dE 
atualização dE técnicaS dE 
laboratÓrio E dE caMPo EM 
ParaSitoloGia

Entre os dias 14 e 17 de outubro será rea-
lizado na Embrapa Pecuária Sul o curso 
de atualização de técnicas laboratoriais e 

de campo para técnicos de assistência técnica 
e extensão rural (Ater) e estudantes de gradua-
ção e pós-graduação. A atividade será voltada 
para a realização de ensaios experimentais 
com parasitologia veterinária, tendo foco em 
helmintos gastrintestinais de ruminantes. os 
instrutores do curso serão os pesquisadores 
da Embrapa Pecuária Sul Alessandro Minho 
e Emanuelle Gaspar e o pesquisador da Agên-
cia Paulista de Tecnologia dos Agronegócios 
(Apta) Eidi Yoshihara.

Segundo o pesquisador Alessandro 
Minho, o curso visa atender exigências da 
pesquisa para realização correta de proce-
dimentos. "É importante que o técnico se 
atualize e saiba realizar corretamente todos 
os testes parasitológicos no campo e no la-
boratório". No curso, os alunos aprenderão 
várias técnicas como: avaliar corretamente 
se a pastagem está contaminada com larvas 
infectantes, bem como a morfometria e 
criopreservação de larvas; contagem de 
oPG; avaliação da eficácia de produtos anti-
-helmínticos, entre outros procedimentos.

o Curso tem o custo de R$ 100,00 e pos-
sui apenas 20 vagas. os interessados devem 
enviar e-mail para pecuária-sul.eventos@
embrapa.br, quando receberão instruções 
para efetivar a inscrição no curso.

29    10    2014

Foto: Divulgação

http://www.leilogrande.com.br/agenda.aspx
http://www.leilogrande.com.br/agenda.aspx
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SiStEMa ocb divulGa anÁliSE daS ElEiçõES
os resultados das elei-

ções apresentam um 
cenário positivo para 
o fortalecimento da 
representação política 

do cooperativismo. Esta é uma das 
conclusões da análise “Eleições e Co-
operativismo: Resultados do 1º turno”. 
o trabalho é uma forma de prestação 
de contas direcionado às Unidades Es-
taduais e às lideranças cooperativistas, 
de forma a mostrar como as ações rea-
lizadas junto aos deputados e senadores 
que defendem o setor cooperativista 
surtem um efeito positivo no resultado 
das eleições. 

Tendo, ainda, como intuito dar 
transparência aos resultados alcançados 
pela Frente Parlamentar do Coopera-
tivismo (Frencoop) no pleito eleitoral, 
o Sistema oCB também divulga a lista 
de eleitos da bancada cooperativista, 
indicando os parlamentares e os cargos 
disputados.

Este trabalho é fruto de uma atua-
ção perene de representação política 

do cooperativismo brasileiro, que 
durante este ano contou com diver-
sas ações, buscando dar respaldo ao 
voto consciente, a partir da Cartilha 
Cooperativismo e Eleições; do Perfil 
Parlamentar – 54ª Legislatura e do 
documento Propostas do Sistema oCB 
à Presidência da República 2015-2018.  

Nesta nova etapa do processo elei-
toral, o Sistema oCB intensifica suas 
ações para que todos os candidatos 
possam conhecer a fundo as demandas 
e o papel fundamental das cooperativas 
para o desenvolvimento do país. 

A intenção é que o movimento co-
operativista possa ampliar o seu papel 

como agente de desenvolvimento eco-
nômico e social do país, estando entre as 
alternativas mais viáveis para aprimorar 
as políticas públicas de inclusão social, 
por meio do empreendedorismo.

Márcio Freitas quer ver o 
cooPerativisMo no discur-
so dos Presidenciáveis -  o 
presidente da oCB, Márcio Lopes de 
Freitas, destaca o resultado das ações 
realizadas pelo Sistema oCB com foco 
no fortalecimento da representação 
política do cooperativismo, bem como a 
importância da ampliação do reconhe-
cimento do setor como parte da agenda 
de decisões governamentais. 

 “independentemente de quem ven-
ça as eleições, esperamos que o próximo 
presidente da República possa ser um 
grande empreendedor do cooperativis-
mo brasileiro, propondo políticas públi-
cas que fomentem o desenvolvimento 
do setor. A melhor compreensão do 
poder público sobre o movimento co-
operativo brasileiro é fator que conecta 
todas as outras grandes prioridades do 
cooperativismo, relacionados à segu-
rança jurídica, ao acesso ao crédito, ao 
adequado tratamento tributário e aos 
outros macrotemas componentes do 
documento das propostas ao próximo 
presidente da República”, finaliza.

http://www.ocbms.org.br
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cLASSificAdoS 
Agroin

carrossel de 
produtos separados 

por categorais. 

JornAL Agroin
Últimas edições do Jornal 

Agroin Agrongócios, acesse 
e leia agora mesmo.

ÚLtiMAS 
notíciAS
notícias para 
o homem do 
campo manter-
se atualizado 
no dia-a-dia.

JornAL Agroin 
AgronegócioS
Acesso para downloand rápido.

PróxiMoS eventoS
display de eventos para 
uma fácil navegação sem 
a necessidade de acessar 
a Agenda.

Agroin no fAce
fan page da Agroin 
comunicação no 
facebook. curta essa 
ideia.

bAnner 
PubLicitário
formatos gif, 
JPg e SWf.

bAnnerS 
PubLicitárioS
formatos gif, 
JPg e SWf.

bAnnerS 
PubLicitárioS

formatos gif, 
JPg e SWf.

bAnner 
PubLicitário
formatos gif, 
JPg e SWf.

gALeriAS
Últimos 
eventos 

cobertos pela 
equipe Agroin. 

notíciAS eM deStAqueS 
Principais notícias da 

atualidade para o acesso simples 
e rápido do leitor.

Agroin Web SiteS 
ninguem melhor do que uma empresa 
especializada em comunicação rural 
para desenvolver a solução perfeita 
para sua empresa. Acesse e confira 

alguns de nossos projetos. 

acesse agora o novo site da

www.agroin.com.br

http://www.agroin.com.br
http://www.agroinwebsites.com.br
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Maurício Picazo galhardo

Giro aGronEGÓcio
conFerÊncia - o cenário que 

envolve a produção brasileira de grãos 
e as questões relacionadas à segurança 
alimentar mundial serão o tema da pa-
lestra a ser ministrada pelo diretor de 
seguros rurais do Banco do Brasil, Luis 
Carlos Guedes Pinto na abertura da Vi 
Conferência Brasileira de Pós-colheita 
(ViCBP2014) e do Viii Simpósio Para-
naense de Pós-colheita de Grãos. 

tratores - A New Holland reali-
zou, no último dia 10, em Pelotas (RS), 
mais uma edição especial do Programa 
New Holland em Campo, o dia dos 
Campeões. A marca reúne os tratores das 
linhas T7, TL – ganhadores do Prêmio 
Trator do Ano – e o T6 (último lança-
mento da marca e eleito Trator do Ano 
na Holanda) em uma demonstração em 
campo na Associação Rural de Pelotas. 
o evento foi transmitido ao vivo pelo 
Canal Rural, para todo o país. 

reuniÃo - o ministro da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento, Neri 
Geller, esteve na sede da ABiMAQ, 
em São Paulo, no dia 25 de setembro, 
onde participou de uma reunião com 
empresários do setor de máquinas e 
equipamentos com atuação no segmento 
agroindustrial.durante o encontro, o mi-
nistro falou sobre os avanços e conquistas 
do ministério em relação a medidas que 
beneficiaram o setor e ouviu elogios e 
agradecimentos dos presentes, mas tam-
bém pleitos e cobranças dos empresários 
do segmento agrícola.

sustentaBiLidade - A ministra 
do Meio Ambiente, izabella Teixeira, 
participou, na terça-feira (7), em São 
Paulo, da comemoração dos cinco anos 
do Pacto pela Sustentabilidade. Na oca-
sião, destacou a necessidade de mudança 
e de mais engajamento “em direção a um 
mundo que todo mundo acredita, que é 
um mundo mais sustentável”. 

carne - A indústria de carne bo-
vina brasileira vem mantendo o ritmo 
de crescimento ao longo de 2014 e já 
registra alta de 10,87% em faturamento 
com vendas externas e 7,09% em volu-
me exportado entre janeiro e setembro, 
comparado com o mesmo período do 
ano passado. No acumulado do ano, o 
país exportou 1,164 milhão de toneladas 
ante 1,08 milhão de toneladas em 2013. 

Boi - A oferta restrita de animais 
para abate segue sustentando as cota-
ções da arroba. o indicador ESALQ/
BM&amp;FBovespa (estado de São 
Paulo) do boi gordo fechou a R$ 130,87 
nessa quarta-feira, 8, alta de 0,97% sobre 
a quarta anterior. Segundo pesquisadores 
do Cepea, frigoríficos continuam relatan-
do dificuldade para adquirir novos lotes, 
dado o baixo volume de animais disponí-
veis para comercialização no spot.

MaMÃo - diferentes cidades na re-
gião norte da Alemanha conheceram me-
lhor as qualidades do mamão produzido 
em terras brasileiras. No mês de agosto, 
quinze lojas da rede de supermercados 
Rewe receberam ações da campanha de 
marketing do Projeto Brazilian Fruit da 
Associação Brasileira dos Produtores e 
Exportadores de Papaya (Brapex), do 
instituto Brasileiro de Frutas (ibraf ) e 
da Agência Brasileira de Promoção de 
Exportações (Apex).

soJa - o preço da soja na Bolsa de 
Cereais de Chicago registrou na quarta-
-feira (08.10) baixa de 5 ¾ centavos de 
dólar nos contratos de Novembro/14, 
fechando em US$ 9,35 por bushel (1 
bushel é = à 27,21 Kg). o contrato de 
Janeiro/15 também caiu 5 ¾ centavos 
de dólar – mesma queda registrada por 
Março/15. o mercado internacional da 
oleaginosa segue sob a pressão da colheita 
da nova safra norte-americana. 

PraGas - A ANdEF (Associação 
Nacional de defesa Vegetal) em par-
ceria com a Agropec acaba de lançar o 
QR-Livro sobre 100 espécies de pragas 
que atacam culturas de frutas tropicais 
como abacaxi, banana, caju, coco, goiaba, 
mamão, manga, melancia, melão e uva. 
Anteriormente, já haviam sido lançadas 
duas edições: a primeira sobre tomate, 
pimentão, batata, pepino e cenoura, e a 
segunda edição sobre milho e sorgo. os 
livretos podem ser acessados gratuita-
mente no portal: www.defesavegetal.net.  

GrÃos - A intenção de plantio para 
a safra 2014/2015 deve ficar entre 194 e 
201,6 milhões de toneladas, com uma 
variação de menos 0,7 a um aumento 
de 3,2%. o resultado representa um in-
tervalo de menos 1,46 a um aumento de 
6,17 milhões de toneladas frente às 195,4 
milhões de toneladas da última safra. 

Com informações de assessoria. Dê sua opinião: mauricio.galhardo@hotmail.com. 
Veja também o agro cartoon: www.agro-cartoons.blogspot.com.br.Boa semana à todos. 

http://www.estanciatoquedemidas.com.br
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EMPrESa lança curSo SobrE coMunicação, MarKEtinG E JornaliSMo no aGronEGÓcio

FÓruM dESaFio 2050: coMo aliMEntar 
uM Mundo coM 9 bilhõES dE PESSoaS?

Agro é um setor cheio de 
especificidades, e só quem 
conhecê-las consegue se 
destacar, e se dar bem no 
universo da agrocomunicação 

fAo-onu, embrapa, Andef e Abag convocam 
cientistas para apontar como o brasil pode responder 
a esse desafio global. evento será no dia 14 de 
outubro, a partir das 8:30h, no Mube, em São Paulo

o Comunique-se Educação, braço 
de cursos & treinamentos do 
Comunique-se, a maior comuni-

dade online de comunicação do País, lançou 
curso sobre comunicação, marketing e 
jornalismo no agronegócio.

Não basta produzir mais 
alimentos. o desafio de 
abastecer 9,3 bilhões de 
pessoas em 2050 exige que 
o Brasil e o mundo também 

reduzam perdas e desperdícios, abram o 
comércio mundial, invistam em inovação, 
revejam a relação das pessoas com a comida 
e garantam que os agricultores familiares 
tenham renda de forma sustentável.

Esses temas serão debatidos na edição 
2014 do desafio 2050, que será realizado 
no próximo dia 14 de outubro, em São 
Paulo. A iniciativa integra o Fórum inova-
ção, Agricultura e Alimentos criado pela 
organização das Nações Unidas para Ali-
mentação e Agricultura (FAo-oNU), Em-
presa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
(Embrapa), Associação Nacional de defesa 
Vegetal (Andef) e Associação Brasileira do 
Agronegócio (Abag).

A preocupação global com a segurança 
alimentar fica ainda maior diante de um 
recente estudo da Universidade de Wa-
shington, nos Estados Unidos, que projeta 

No formato de e-learning, o curso 
apresenta uma radiografia do que é o 
moderno agronegócio brasileiro, desafios 
e tendências para o setor, pesquisas de 
percepção e imagem acerca do agro, o 
marketing e o jornalismo no segmento, 
e muito mais.

Segundo o responsável pelo curso, o 
jornalista Ronaldo Luiz Mendes Araujo, a 
profissionalização caminha a passos largos 
no agro, o que abre uma janela de oportu-
nidades no universo da agrocomunicação. 
“São sites, revistas, jornais, blogs, tevês, 
bem como todo o cenário da comunicação 

que a população mundial pode chegar a 12 
bilhões de habitantes em 2100, com uma 
África três vezes mais populosa do que hoje.

A FAo-oNU projeta que o Brasil será 
o principal responsável pelo aumento da 
produção global de alimentos nas próximas 
décadas. “o Brasil está atendendo o chama-
do e ampliando constantemente a oferta de 
alimentos, por meio do desenvolvimento e da 
adoção de tecnologias”, avalia Alan Bojanic 
(foto), representante da FAo-oNU para o 
Brasil e palestrante do evento no dia 14 de ou-
tubro. de acordo com projeções do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
divulgadas há duas semanas, só nos próximos 
10 anos, o Brasil deve ampliar a produção de 
grãos e de carnes em mais de 30%. 

Com cinco milhões de famílias de 
produtores rurais, o Brasil deixa claro o 
papel central da agricultura familiar no 
crescimento da oferta global de alimentos. 
o desafio 2050 também aborda o desen-
volvimento dessas famílias, já que 2014 é o 
Ano internacional da Agricultura Familiar 
da oNU. “Esperamos levar o conjunto de 

corporativa, das agências de publicidade, 
relações públicas, assessorias de imprensa 
que despontam como opções no mercado 
de trabalho.”

Entretanto, Ronaldo Luiz ressalta que o 
agro é um setor cheio de especificidades, e 
só quem conhecê-las consegue se destacar, 
e se dar bem. “E o objetivo do curso é jus-
tamente oferecer conteúdo acerca destas 
particularidades do agro.”

Ronaldo Luiz tem mais de doze anos de 
experiência no agro, atuando como repór-
ter, assessor de imprensa, editor de sites e 
gestor de comunicação, em instituições, 

propostas e experiências apresentadas du-
rante o desafio 2050 para outros lugares, 
pois quase metade da população global está 
no meio rural”, diz Eduardo daher, diretor 
executivo da Andef.

o desafio 2050 contará com apresen-
tações também do presidente da Embrapa, 
Maurício Lopes; do coordenador do Núcleo 
de Estudos e Pesquisas em Alimentação 
da Unicamp, Walter Belik, que é um dos 
idealizadores do programa Fome Zero; 
da representante para o Brasil do Projeto 
Millennium e mestre em Estudos do Futuro 
pela Universidade de Houston, Rosa Ale-
gria; da chef Monica Rangel, fundadora do 
Movimento Brasil à Mesa; e do embaixador 

empresas e veículos de comunicação, como 
Sociedade Rural Brasileira – onde hoje é 
secretário-executivo -, Portal Sou Agro, 
revista Terra Viva, Fundação Agrisus, bem 
como passagens pelo Portal iG, Grupo 
Catho, SESC, UBM Brazil, etc.

Além de professor do Comunique-se 
Educação, Ronaldo Luiz também é pales-
trante sobre comunicação, marketing e 
jornalismo no agronegócio. 

Para mais informações sobre o curso, 
acesse http://educacao.comunique-se.
com.br/curso/comunicacao-marketing-e-
-jornalismo-no-agronegocio/

Marcos Azambuja, ex-secretário-geral do 
itamaraty e coordenador da Rio92.

Heróis da revoLuçÃo verde - 
Além de abordar os temas centrais ligados 
à alimentação, o desafio 2050 reverenciará, 
mais uma vez, os heróis da Revolução Verde 
no Brasil. São especialistas das Ciências 
Agrárias e da Alimentação, cujas pesquisas 
e inovações contribuem de forma decisiva 
para o aumento contínuo da competitiva 
produção brasileira de alimentos. Neste ano, 
o Brasil produzirá 200 milhões de toneladas 
de grãos, 26 milhões de toneladas de carnes, 
35 bilhões de litros de leite e 1,2 bilhão de 
dúzias de ovos, entre outros indicadores.

“Assim como fizemos no ano passado, 
vamos prestar nosso tributo às pessoas que 
dedicam suas vidas à produção de alimentos 
no Brasil, além de prestar uma homenagem 
especial aos 100 anos do nosso mestre, Fer-
nando Penteado Cardoso”, ressalta Luiz Car-
los Corrêa Carvalho presidente da ABAG.

Responsável pela difusão do uso de 
fertilizantes no Brasil, Fernando Penteado 
Cardoso foi um dos 10 heróis homena-
geados na edição 2013 do desafio 2050. 
Além dele, receberam o título de Heróis 
da Revolução Verde no ano passado os ex-
-ministros Roberto Rodrigues e Alysson 
Paolinelli, além de agricultores e cientistas 
como Eliseu Alves, Edson Lobato, Alfredo 
Scheid Lopes e Cacilda Borges do Valle.

Foto: Divulgação

https://www.facebook.com/agroincomunicacao
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EMbraPa inStala unidadES dEMonStrativaS Para 
Produção dE SilaGEM Para rEbanho lEitEiro

Produtores da bacia leiteira da 
região central de Minas Gerais 
participam de implantação e 
condução de Unidades de-
monstrativas (Uds) para ava-

liação de cultivares de milho e de sorgo 
direcionadas para produção de silagem. A 
proposta visa a melhoria da disponibilidade 
e da qualidade do alimento forrageiro para 
o rebanho leiteiro.

As Unidades demonstrativas, instaladas 
em 21 municípios, serão acompanhadas 
pelos técnicos extensionistas da Empresa 
de Assistência Técnica e Extensão Rural 
do Estado de Minas Gerais (Emater-MG) e 
técnicos das Cooperativas parceiras.

A proposta é resultado de uma parceria 
da Embrapa Produtos e Mercados, Escritó-
rio de Sete Lagoas, Embrapa Milho e Sorgo 
(Sete Lagoas), Embrapa Gado de Leite (Juiz 
de Fora), Emater, itambé e Cooperativa dos 
Produtores de Pompéu (CooPEL).

A ideia é formar uma rede de multi-
plicadores, sendo que cada propriedade 
abrigará uma Ud, que servirá de modelo 
para os produtores vizinhos.  "Na Unidade 
demonstrativa, a Embrapa poderá realizar 
eventos para a transferência de tecnologia 
aos produtores, por meio de capacitações, 
visitas técnicas e dias de campo", disse o 
chefe adjunto de Transferência de Tecno-
logia da Embrapa Milho e Sorgo, Jason de 

oliveira duarte.
Um dos principais objetivos da proposta 

é colher informações sobre a performance 
dos materiais de milho e sorgo da Embra-
pa, quanto à produtividade e à qualidade 
da silagem. Além disso, visa promover e 
divulgar essas cultivares na bacia leiteira 
da região central de Minas Gerais.

o gerente do escritório da Embrapa 
Produtos e Mercados de Sete Lagoas, Re-
ginaldo Resende Coelho, informou que as 
tecnologia apresentadas nas Unidades de-
monstrativas permitirão ao produtor otimi-

zar sua produção. "É um trabalho que será, 
primeiramente, realizado regionalmente, 
num raio de até 200 km de Sete Lagoas. Na 
Unidade demonstrativa, o produtor será 
orientado para produção de silagem de boa 
qualidade, além de aspectos relacionados 
com o sistema de produção de milho e sorgo. 
Serão realizadas ações de coleta de dados 
para verificar o rendimento e a qualidade 
da silagem, em campo, o que permitirá o 
posicionamento para recomendação das 
cultivares, ressaltou Coelho.

o Coordenador Regional da Emater, 

Walfrido Machado Albernaz, destacou 
que o benef ício da proposta para os pro-
dutores é a disponibilidade de tecnologias 
que lhes permitirão aumentar a produção 
de leite por meio do aumento da oferta de 
alimentos volumosos, com o uso de mate-
riais genéticos de alto potencial produtivo, 
tanto de milho quanto de sorgo, gerados 
pela Embrapa.

cuLtivares - Em reunião realizada 
na primeira semana de outubro no escri-
tório da Embrapa Produtos e Mercados, 
em Sete Lagoas, os técnicos extensionistas 
da Emater receberam orientações sobre o 
trabalho a ser feito nas Unidades demons-
trativas bem como as sementes para iniciar 
o plantio nas propriedades cadastradas.

A proposta abrange atualmente 38 
produtores em 21 municípios: Papagaios, 
Baldim, Fortuna de Minas, Maravilhas, 
Florestal, Santana do Pirapama, Cachoeira 
da Prata, Esmeraldas, Mateus Leme, Fu-
nilândia, Capim Branco, inhaúma, Pedro 
Leopoldo, Pequi, Lagoa Santa, São José 
da Varginha, Sete Lagoas, Bom despacho, 
Pompéu, Abaeté e Coronel Pacheco.

Serão contempladas, nas Unidades 
demonstrativas, as cultivares de milho BRS 
3040, Milho BRS 3035, Milho BRS 3025 e 
Milho BRS 1055 e as cultivares de sorgo 
de sorgo BRS Ponta Negra, BRS 655, BRS 
802 e BRS 330.

A tropicalização do trigo é a última 
grande fronteira para a produção 
agrícola brasileira. A avaliação foi 

feita pelo presidente da Empresa Brasieira 
de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), 
Maurício Lopes.

"o Brasil precisa aumentar a sua 
produção de trigo para ter um grau de 
liberdade maior e não ficar dependente 

de exportações", disse Lopes, lembrando 
que esse trabalho de "tropicalização" já foi 
feito em culturas como soja e milho. Lopes 
destacou que o Brasil já vem aumentando 
sua eficiência na produção do cereal. No 
entanto, disse que as pesquisas que estão 
sendo desenvolvidas pela empresa em par-
ceria com o setor privado visam acelerar 
esse processo.

de acordo com o presidente da Embra-
pa, o trabalho se baseia em melhoramento 
genético para tolerância do trigo ao clima 
tropical e minimizar a incidências de do-
enças sem comprometer a qualidade, para 
o produto ser comercialmente viável.

Entre os resultados positivos no Brasil, 
destacou a produção de trigo na região 

Sul, concentrada no Rio Grande do Sul e 
no Paraná, além das lavouras irrigadas no 
Centro-oeste. "Já se produz trigo melhor 

que nos grandes produtores do mundo, 
mas o custo é alto por causa do uso da água. 
Temos que trabalhar isso."

EMbraPa: troPicalização 
do triGo é últiMa GrandE 
FrontEira do braSil

Entre os resultados positivos no Brasil, destacou a produção de trigo na região Sul 

Presidente da empresa 
está otimista em relação 
ao desenvolvimento do 
cereal

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação
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MElhoraMEnto GEnético coMo FErraMEnta 
dE obtEnção dE PEcuÁria coMPEtitiva

A pecuária de corte brasileira 
mantém em 2014 um cenário 
otimista. As expectativas de 
demandas interna e externa 
firmes sinalizam continui-

dade do movimento de alta dos preços do 
setor, e assim, desperta levantamentos e 
discussões a respeito da atividade, levando 
em consideração o trinômio – genética, 
produção e mercado. 

A genética tem muito a contribuir 
com a construção da pecuária do futuro, 
tornando o sistema produtivo mais eficaz, 
ofertando alimento de qualidade, aten-
dendo a demanda de uma população em 
crescimento e em transformação, que exige 
sustentabilidade das cadeias produtivas, e 
garantindo segurança alimentar. Segundo 
Sergio de Zen, pesquisador do CEPEA 
durante Expogenética 2014, das fazendas 
que compõe seu banco de dados, compre-
endendo 194 microrregiões do país, apenas 
7% delas utilizam material genético superior 
em seus rebanhos. 

Exemplos de sucesso são vistos com 
a utilização de melhoramento genético 
contemplando objetivos produtivos. o 
Programa Nelore de Produção é um deles. 
Avalia anualmente cerca de 22.000 produ-
tos e colhe os resultados de uma seleção 
genética eficiente, conduzida nos moldes 

a sua propriedade.
E, num evento de produtor para produ-

tor, o grupo Nelore de Produção, promove 
no dia 21 de outubro de 2014, a partir das 
19 horas, no Parque de Exposições olívio 
Valteno de oliveira em Rio Verde de Mato 
Grosso/MS, com transmissão pelo Agro-
BrasilTv, mais uma edição do Leilão Nelore 
de Produção e Conectados. Serão ofertados 
100 reprodutores, os melhores da safra 
em índice, desempenho e produtividade. 
Confira de perto você também o padrão e 
a qualidade do trabalho.

Alguns exemplos de sucesso já vêm sendo colhidos, 
de empresas que investem em seleção como forma de 
garantir eficiência na atividade pecuária. 

Foto: Divulgação

reais de produção a pasto. 
É feito o controle e seleção das me-

lhores matrizes, incidindo num maior 
número de produtos nascidos e bem 
desmamados. Novilhas precoces e férteis 
garantem a reposição adequada do seu 
patrimônio genético. Altos índices de 
reconcepção de primíparas e longevidade 
reprodutiva têm sido conseguidos, além 
da padronização do rebanho e obtenção 
de garrotes mais produtivo, abatidos em 
fase jovem e maior rendimento de carcaça. 
Efeitos esses, aliados ao ganho de peso em 
tempo curto, traduzido em carcaça bem 
composta, biotipo equilibrado, estrutura 
forte. Resultados esses que permitem 
uma pecuária de ciclo curto e giro rápido, 
aumentando a eficiência econômica da 
atividade.

o Nelore de Produção é um Programa de 
Melhoramento Genético CEiP, reconhecido 
pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Portaria SdR nº22 de 02 
de agosto de 1995, Projeto 018/05), e surgiu 
em 2002, resultado de uma parceria entre 
a empresa Produção Consultoria Rural e o 
Gensys Consultores Associados, e compõe 
hoje a Base Aliança.

o Certificado Especial de identificação 
e Produção (CEiP) foi criado em 1992 
pelo Ministério da Agricultura, Pecuária 

e Abastecimento (MAPA), para animais 
sem registro genealógico e que tinham 
avaliação zootécnica. Com o objetivo de 
fomentar o uso de novas tecnologias na 
pecuária e padronizar o rebanho nacional, 
o CEiP é mais que um registro de garantia 
de que o animal pertence à raça Nelore por 
três gerações, ele ainda atesta que o animal 
passou pela avaliação genética e está entre 
os melhores da safra. os criadores que 
adquirem essa genética vivem da ativida-
de pecuária e creditam as esses animais a 
garantia de que trarão maior rentabilidade 

PoR héRICA PRADo

Matrizes eficientes, garantindo o patrimonio genético da fazenda de cria

http://www.capitalizaleiloes.com.br/agenda_det.aspx?cod=359
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193 anoS da 9ª rEGião Militar, “rEGião MEllo E cÁcErES"
Fotos: Wisley Torales / Agroin Comunicação

o Comandante da 9ª Região Militar, Gene-
ral de Brigada Edson Henrique Ramires, 
recebeu convidados e homenageados no 
último dia 1° para o 193º aniversário de 

criação da Região Mello e Cáceres.
Além da formatura militar, o evento também 

contou com a premiação de entusiastas e artistas 
campo-grandenses por ocasião do Encontro de Pintura 
realizado em comemoração ao aniversário do Coman-
do Regional, homenagem às personalidades militares 
e civis, bem como, instituição com os diplomas de 
“Amigo da 9ª Região Militar” (a honraria é entregue 
àqueles que se destacaram pela amizade e cooperação 
com as atividades desenvolvidas pelo Comando da 9ª 
RM e suas organizações militares subordinadas, em 
2014) e, por fim, homenagem a antigos comandantes 
da 9ª Região Militar.

Em Mato Grosso do Sul, foram homenageados com 
o diploma de “Amigo da 9ª Região Militar” o Coronel 
Aviador Potiguara Vieira Campos (Comandante da Base 
Aérea de Campo Grande); o Tenente-Coronel Aviador 
Alexandro Cramer (Subcomandante da Base Aérea de 
Campo Grande); o Coronel Sebastião Moreno Gama 
(Chefe do Escritório da FHE/PoUPEx, em Campo 
Grande); o Sr. inácio Guitte Melges (Presidente da 
Associação dos oficiais da Reserva de MS); o Sr. Gabriel 
Garcia Aranda (Assessor do Governo de Relações ins-
titucionais da Prefeitura Municipal de Campo Grande); 
o dr. olavo da Silva oliveira Neto (Coordenador da 
Consultoria Jurídica da Advocacia Geral da União 
em MS); a Srª. Rosângela Pinto da Silva (Servidora da 
Procuradoria da Advocacia Geral da União em MS).

A criação da 9ª Região Militar se confunde com a 
história da própria Campo Grande. Possui como áreas 
de responsabilidades os Estados de Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul e o município de Aragarças (Go), tota-
lizando um território de aproximadamente 1.250.000 
km², área correspondente a 15% do território brasileiro. 
É uma das áreas prioritárias do Ministério da defesa, 
sendo desencadeadas na região diversas operações de 
combate aos crimes transnacionais e transfronteiriços.


